Detacheringsopdracht: Senior Projectleider Modelmatig Waarderen
Woningen
We zoeken iemand uit een gemeente of een samenwerkingsverband van gemeenten die
deze opdracht wil uitvoeren op basis van detachering. Deze opdracht staat niet open voor
zzp-ers of bureaus.
Opdrachtnummer 20. 093
Opdracht op basis van 20 uur per week voor de duur van in beginsel maximaal één jaar.
De senior projectleider modelmatig waarderen woningen wordt geplaatst binnen het
basisteam Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis. De werkzaamheden vinden verspreid
over Nederland plaats.

Over VNG Realisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale
overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke
opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de
netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen
organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van
gemeenten verbeteren.
Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
• werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
• verbeteren van de dienstverlening;
• een efficiënte en wendbare organisatie;
• anticiperen op de toekomst.

Over Basisteam ‘Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis’

De samenleving verwacht eenvoudigere, snellere en betere dienstverlening van de
overheid. Het gezamenlijke antwoord van de Nederlandse gemeenten hierop is de
beweging Samen Organiseren en de bestuurlijke agenda Gezamenlijke Gemeentelijke
Uitvoering (GGU); ‘samen werken aan één krachtige lokale overheid’. Voor de aansturing
van de gezamenlijke investeringen, ontwikkelingen en uitvoering van Samen Organiseren
is een Taskforce en een College van Dienstverleningszaken ingesteld.
Het Basisteam “Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis” organiseert en realiseert samen
met gemeenten, ICT leveranciers en ketenpartners de informatiekundige en procesmatige
basis voor de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. We doen dit door in korte slagen
binnen een heldere visie beproefde oplossingen te bieden voor actuele vraagstukken.
Speerpunten in 2019 en 2020 zijn Common Ground, Gemeentelijke Basisprocessen,
Gezamenlijke Dienstverlening, Digitale Identiteit en Experiment BRP.

De functie: Projectleider Modelmatig Waarderen Woningen
Eén van de prioriteiten van de Taskforce Samen Organiseren is het standaardiseren van
processen waar voor alle gemeenten een gemeenschappelijke taak of regelgeving onder
ligt: de gemeentelijke basisprocessen. Binnen het gemeentelijke basisproces Belastingen
(GBB) is een aantal gemeenten actief om de maatschappelijke legitimatie en
bedrijfsmatige efficiency van de OZB belasting en WOZ-uitvoering te verbeteren. Daartoe
wil men in het komende jaar het modelmatig waarderen van woningen en de
communicatie daarover naar alle betrokkenen standaardiseren. Hiertoe wordt eerst een
statistisch gestaafde methodiek ontwikkeld en beproefd. Gelijktijdig wordt gekeken naar
de juridische houdbaarheid en benodigde aanpassingen in gemeentelijke
uitvoeringsprocessen. Voor het managen van dit traject zijn wij op zoek naar een senior
projectleider.
Wat ga je doen:
Het resultaat van de tijdelijke opdracht is een gedragen en door het college van
dienstverleningszaken vastgestelde standaard voor het modelmatig waarderen van
woningen. Deze standaard komt tot stand binnen de financiële en tijdskaders die hiervoor
gesteld zijn. Jij bent de verantwoordelijk projectleider en bent zodoende aanspreekbaar op
zowel de resultaten als het faciliteren van een goede samenwerking met de betrokken
stakeholders.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
Samen met de initiatief-nemende gemeenten en de gelijktijdig geworven projectexpert
ontwikkel je het nieuwe model voor het waarderen van woningen.
• Je organiseert de beproeving in pilots en evalueert deze pilots ten behoeve van de
vervolgstappen richting landelijk gebruik.
• Als senior projectleider ben je verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van
de planning en begroting. Daar waar nodig pleeg je interventies om het gewenste
doel tijdig te behalen.
• Daarnaast zorg je voor een professionele en doelgerichte samenwerking tussen de
stakeholders en zorg je ervoor dat het eigenaarschap van het project bij
gemeenten blijft.
• Over het geheel van het project rapporteer je maandelijks binnen VNG Realisatie
en op gezette momenten aan de Taskforce Samen Organiseren.

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

Je hebt een WO- opleiding afgerond in de richting van informatiewetenschappen,
bedrijfskunde of bestuurskunde
Je beschikt over kennis van het gemeentelijk belastingdomein
Je hebt aantoonbare ervaring met het gemeentelijk belastingdomein
Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring als projectleider gericht op het realiseren
van standaarden binnen de overheid, opgedaan in de afgelopen 5 jaar
Je hebt een aantoonbaar netwerk onder gemeentelijke samenwerkingsverbanden
of afdelingen belastingen
Je hebt aantoonbare ervaring in het leiden van projecten in een dynamische- en
bestuurlijk complexe omgeving

•

Je hebt aantoonbare ervaring met de invoering van standaarden in het
gemeentelijk (ICT) domein

Competenties
De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele)
gespreksronde:
• Klantgericht
• Communicatief sterk zowel mondeling als schriftelijk
• Kwaliteitsgericht
• Resultaatgericht
• Samenwerkingsgericht
• Analytisch vermogen
• Omgevingsbewustzijn
• Politieke- en bestuurlijke sensitiviteit

Salarisniveau
De functie is ingedeeld in schaal 13 BBRA. Je krijgt de beschikking over een NSBusinesscard.

Meer informatie
Als je vragen over de functie hebt kun je contact opnemen met Huub Westendorp,
coördinator Basisprocessen via 06-10221662. Meer algemene informatie over VNG
Realisatie is te vinden op: www.vngrealisatie.nl.

Belangstelling kenbaar maken?
Wil je je belangstelling voor deze detacheringsopdracht kenbaar maken? Stuur dan een email met daarin je motivatie en je CV en het vacaturenummer 20.093 naar:
peno.realisatie@vng.nl en vertel waarom jij voor VNG Realisatie zou willen werken. Je email moet uiterlijk 12-09-2020 voor 12:00 uur binnen zijn.

